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Hardware

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์รอบขา้ง
(peripheral equipments) อ่ืน ๆ ท่ีเรามองเห็นและจบั
ตอ้งได้ ไม่วา่จะเป็นอุปกรณ์ส าหรับรับขอ้มูล (input
devices) อุปกรณ์แสดงผลขอ้มูล (output devices) หรือ
อุปกรณ์เกบ็ขอ้มูลส ารอง (secondary storage devices)



Components of computer

หน่วยรับขอ้มูล (Input Unit) เช่นคียบ์อร์ด ปากกาแสง
หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit – CPU)
หน่วยควบคุม (Control Unit - CU) 
หน่วยค านวณและเปรียบเทียบทางตรรกะ (Arithmetic and Logical 

Unit - ALU)

หน่วยแสดงขอ้มูล (Output Unit) เช่นเคร่ืองพิมพ,์ จอภาพ



Components of computer

หน่วยความจ าหลกั (Main Memory Unit)
หน่วยความจ าแบบแกไ้ขได(้Random Access Memory : 

RAM ) 
หน่วยความจ าแบบอ่านอยา่งเดียว(Read Only Memory : 

ROM ) 
หน่วยเกบ็ขอ้มูลส ารอง(Secondary Storage Unit) 



Components of computer



องัคาร





หน่วยรบัขอ้มลู (Input Unit)



หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

แป้นพมิพ์ (Keyboard)
เมาส์ (Mouse)
เคร่ืองอ่านรหัสแท่ง (Bar Code Reader)
เคร่ืองอ่านพกิดั (Digitizer)
เคร่ืองกวาดตรวจ (Scanner)
เคร่ืองอ่านเคร่ืองหมาย (Optical Mark Sensor)



แป้นพิมพ์ (Keyboard) (1/3)

เป็นฮาร์ดแวร์พ้ืนฐานท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีผูใ้ชพิ้มพค์  าสัง่
และขอ้มูลเขา้สู่คอมพิวเตอร์
เป็นอุปกรณ์ท่ีคลา้ยแป้นพิมพดี์ด ซ่ึงรับขอ้มูลท่ีเป็น
ตวัอกัษร ตวัเลข สญัลกัษณ์ 
ต่อแป้นพิมพก์บัส่วนของ Main board ท่ีอยูด่า้นหลงั
ของเคร่ือง



แป้นพิมพ์ (Keyboard) (2/3)

ปลัก๊แป้นพิมพมี์อยู ่2 ขนาด
 ขนาดใหญ่มี 5 ขา เรียกวา่ DIN 
 ขนาดเลก็มี 6 ขา เรียกวา่ Mini DIN หรือ PS2
 USB 

แป้นพิมพมี์สองชนิด คือ ชนิด 101 ปุ่ม และชนิด 104 ปุ่ม ส าหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการของบริษทั Microsoft 
ตระกูล Window
 ปุ่มพิเศษท่ี 1 มีไวเ้รียกเมนู Start 
 อีก 2 ปุ่มส าหรับ กดปุ่ มแทน Mouse  



แป้นพิมพ์ (Keyboard) (3/3)



แป้นพมิพปั์ตตะโชติ

แป้นพมิพเ์กษมณี



Dvorak Simplified Keyboard

Standard QWERTY keyboard



เมาส์ (Mouse) (1/3)

เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับเล่ือนตวัช้ีต าแหน่ง (Cursor) บนจอภาพ 
การเล่ือนต าแหน่งจะสอดคลอ้งกบัการเล่ือนเมาส์ไปบนพ้ืนโตะ๊

แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท
 Serial Mouse เป็นเมาส์ท่ีมีปลัก๊ลกัษณะแบนส าหรับเสียบท่ี Serial Port 1 
หรือ 2 

 PS/2 Mouse เป็นเมาส์ท่ีปลัก๊ลกัษณะกลมเลก็ ส าหรับเสียบท่ี PS/2 
Mouse Port 

 USB Mouse เป็นเมาส์ท่ีปลัก๊ลกัษณะแบบเลก็ ส าหรับเสียบท่ี USB
Mouse Port



Serial PS/2 USB

Bluetooth



เมาส์ (Mouse) (2/3)

Tracking Ball เป็นลูกยางทรงกลม และกลไกต่างๆท่ีลูกยางสมัผสั ซ่ึงอยู่
ภายในตวัเมาส์

ตอ้งดูแลท าความสะอาด Tracking Ball เป็นการยดือายกุารใชง้านของเมาส์
 เมาส์ส่วนใหญ่จะมีปุ่ม 2 ปุ่ม หรือ 3 ปุ่ม ซ่ึงปุ่มท่ี 3 ท าหนา้ท่ีอ านวยความ

สะดวกขณะผูใ้ชเ้ล่ือนเมาส์ข้ึนลง 



(Optical Mouse) (2/3)



เคร่ืองอ่านรหสัแท่ง (Bar Code Reader)
 เป็นอุปกรณ์ส าหรับอ่านรหสัแท่ง (Bar code)
 การท างาน :

 ใชเ้คร่ืองกวาดตรวจ (Scanner) เพื่ออ่านรหสัแท่งก่อน
 จากนั้นรหสัแท่งจะเปล่ียนเป็นขอ้มูลเขา้สู่คอมพิวเตอร์ 

 ประโยชน์ : เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ลดความผดิพลาดจากการคียข์อ้มูลของ
พนกังาน

 เช่น Bar code ซ่ึงติดอยูก่บัฉลากสินคา้ บนบตัรประตวัพนกังาน บนบตัรนกัศึกษา หรือ
บนอุปกรณ์อ่ืนๆ



เคร่ืองอ่านพิกดั (Digitizer)

 เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับการอ่านพิกดัต าแหน่ง (Coordinate) ของจุดบนภาพแบบ
Raster Image เพื่อท าใหเ้ป็นภาพเปล่ียนเป็นภาพแบบ Vector Image

 ภาพส่วนใหญ่เป็นภาพแผนท่ี เช่น พิกดัต าแหน่งของบา้น ถนน หรือประปา 
 ถูกน าไปใชใ้นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : 

GIS)



เคร่ืองกวาดตรวจ (Scanner)
 เป็นอุปกรณ์ส าหรับน าขอ้มูลรูปภาพเขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยตรง
 รูปภาพท่ีไดจ้ะเป็นจุดสีขาวด าหรือสีต่างๆ 
 ตวัอยา่ง : การใชเ้คร่ืองกวาดตรวจภาพท่ีเป็นลายเส้น ภาพถ่าย 
 กรณีท่ีกวาดตรวจรูปภาพท่ีเป็นตวัอกัษร คอมพิวเตอร์ไม่รู้วา่เป็นตวัอกัษร การท่ีจะใหรู้้

วา่เป็นตวัอกัษรตอ้งใชโ้ปรแกรม OCR หรือ (Character Recognition)



การเลือกซ้ือ (1/3)

ชนิดของ Scanner ข้ึนอยูก่บังานท่ีจะใช้
 ชนิด Flatbed ท างานคลา้ยเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
 ส่วนแบบ Handheld โดยทัว่ไปผูใ้ชจ้ะตอ้งท าการลากเพ่ือท าการScan ไปบนผวิ

กระดาษดว้ยตนเอง

ความละเอียด : ความละเอียดสูงสุดท่ีสามารถวดัได ้การวดัเป็นหน่วย Dpi 
(Dots per Square Inch ) : 600, 1200 Dpi



การเลือกซ้ือ (2/3)

การเช่ือมต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 เดิม : การเช่ือมต่อผา่น Expansion Card ซ่ึงเป็น SCSI ซ่ึงมีการติดตั้งและการใชง้าน

ท่ีซบัซอ้นมาก 
 รุ่นใหม่ : การเช่ือมต่อโดย USB Port ซ่ึงสะดวกกวา่

ขนาดกระดาษ Scanner ทุกรุ่นจะท าการสแกนจากตน้ฉบบัขนาด A4 ได ้



เคร่ืองอ่านเคร่ืองหมาย (Optical Mark Sensor)

เป็นอุปกรณ์ส าหรับอ่านเคร่ืองหมายท่ีท าไวบ้นกระดาษ
ตวัอยา่ง : กระดาษค าตอบเวลาสอบเขา้มหาวิทยาลยั 
ประโยชน์ : ประหยดัเวลาในการตรวจกระดาษค าตอบท่ีมีจ านวน

มาก



หน่วยแสดงขอ้มลู (Output Unit)



หน่วยแสดงข้อมูล (Output Unit)

จอภาพ  (Monitor)

เคร่ืองพมิพ์  (Printer)

เคร่ืองวาด (Plotter)

ล าโพง  (Speaker)



จอภาพ  (Monitor)

จอคอมพิวเตอร์มีอยู ่2 ประเภทคือ
แบบหลอดภาพ หรือ CRT  (Cathode-Ray Tube) 
แบบผลึกคริสตลัเหลว หรือ LCD (Liquid Crystal 

Display )



แบบหลอดภาพ หรือ CRT  
(Cathode-Ray Tube) (1/2)

 ใชปื้นล าแสงอิเลก็ตรอน มี 3 สีหลกัคือ สีเขียว สีแดง และสีน ้าเงิน
 จอภาพเคลือบดว้ยสารฟอสฟอรัสเรืองแสง
 หลกัการ : 

 ยงิปืนไปยงัจุดท่ีตอ้งการบนจอภาพ เม่ืออิเลก็ตรอนวิง่ผา่นจะเกิดแสงสวา่ง
 การยงิล าแสงมีการเคล่ือนท่ีไปตามแนวขวางจนสุดขอบของอีกดา้นแลว้หยดุยงิ และปรับปืนลง

อีก 1 แถว ท าซ ้ าจนครบทั้งหนา้จอ 



Shadow mask Slot mask Aperture grille



ส่วนจอแบน จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากจอทัว่ไปคือ ลกัษณะของ
พิกเซลสีบนจอภาพเป็นส่ีเหล่ียมแทนท่ีจะเป็นวงกลม ท าใหร้ะยะห่าง
ระหวา่ง พิกเซลนอ้ยลง ภาพท่ีไดจึ้งมีความละเอียดมากข้ึน และลดมุมตก
กระทบของแสงจากภายนอกท่ีจะสะทอ้น

แบบหลอดภาพ หรือ CRT  
(Cathode-Ray Tube) (2/2)



แบบผลกึคริสตัลเหลว หรือ LCD 
(Liquid Crystal Display )

 เป็นจอท่ีน ้าหนกัเบา สวยงาม กินไฟนอ้ย ไม่ก่อเกิดปัญหาเร่ืองการปล่อยรังสี ช่วย
ถนอมสายตา แต่ราคาแพง

 เป็นผลึกเหลว
 สถานะปกติไม่มีแรงดนัไฟฟ้า โมเลกลุของผลึกเหลวจะวางตวัเป็นเกลียวในแนวเดียวกนัท าให้

แสงผา่นทะลุลงไปได ้
 แต่เม่ือมีแรงดนัไฟฟ้าใหก้บัผลึกเหลวส่วนไหน โครงสร้างโมเลกลุจะกระจายออกไป แสงจึงผา่น

ไปไม่ได้



เคร่ืองพิมพ ์ (Printer)

เป็นการแสดงผลท่ีเรียกวา่ Hard copy
ประเภทของเคร่ืองพิมพ์
เคร่ืองพิมพร์ายบรรทดั (Line Printer) 
เคร่ืองพิมพจุ์ด (Dot Matrix Printer) 
เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ (Laser Printer) 
เคร่ืองพิมพช์นิดหมึกฉีด (Inkjet Printer) 



เคร่ืองพมิพ์รายบรรทัด (Line Printer)
 เป็นเคร่ืองพิมพท่ี์พิมพไ์ดที้ละบรรทดั 
 หลกัการ : เล่ือนตวัพิมพไ์ปอยูต่  าแหน่งหวัดรัม(Drum) ซ่ึงมีหนา้ตาเหมือนลูกกล้ิงท่ีมี

แผงของตวัอกัษรนูน 
 ตวัอยา่ง ดรัมท่ีพิมพไ์ด ้132 ตวัอกัษรต่อ 1 บรรทดั จะประกอบดว้ยแผงตวัอกัษร 132 

แบนด์ (Band)  เม่ือตอ้งการพิมพจ์ะท าการเล่ือนตวัพิมพ์ ไปต าแหน่งตามท่ีตอ้งการแลว้
ตีหวัพิมพผ์า่น ผา้หมึก (Ribbon)  ไปปรากฏบนหนา้กระดาษ



เคร่ืองพมิพ์จุด
(Dot Matrix Printer) (1/2)

เป็นเคร่ืองพิมพข์นาดเลก็พิมพต์วัอกัษรทีละตวั 
หลกัการ : ใชเ้ขม็ขนาดเลก็แทงออกมาจากหวัพิมพไ์ป
กระทบถูกแถบผา้หมึก ไปตกลงบนกระดาษ 
เคร่ืองพิมพน้ี์พิมพไ์ดสี้เดียวคือ สีด า ในยคุแรก ต่อมา
สามารถพิมพไ์ดห้ลายสี



เคร่ืองพมิพ์จุด
(Dot Matrix Printer) (2/2)

เคร่ืองพิมพจุ์ดมี 2 ประเภทคือ
ประเภทมีเขม็ 9 เขม็ 
ประเภทมีเขม็ 24 เขม็ 



เคร่ืองพมิพ์จุด
(Dot Matrix Printer)



เคร่ืองพมิพ์เลเซอร์ (Laser Printer)

เป็นเคร่ืองพิมพท่ี์สามารถพิมพภ์าพ พิมพต์วัอกัษร
เคร่ืองพิมพห์ยาบมีความละเอียด 300 จุดต่อน้ิว
ความเร็วในการพิมพป์ระมาณ 6 หนา้ต่อนาทีข้ึนไป 
ขอ้เสีย : ผงหมึก (Toner)  มีราคาแพงมาก 
หลกัการ : สร้างภาพหรือตวัอกัษรดว้ยการยงิแสงเลเซอร์ลง
บนพื้นผวิของดรัม ผา่นกระดาษไปพร้อมดว้ยความร้อน จึง
ท าใหผ้งหมึกติดตามภาพท่ีสร้างไว้





เคร่ืองพมิพ์เลเซอร์ (Laser Printer)



เคร่ืองพมิพ์ชนิดหมึกฉีด
(Inkjet Printer)

เป็นเคร่ืองพิมพท่ี์มีความคมชดัและพิมพไ์ดห้ลายสี 
หลกัการ : ฉีดละอองหมึกขนาดเลก็พน่ลงบนกระดาษดว้ยการ

บงัคบัใหห้ยดหมึกตกลงบนต าแหน่งท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะถูกควบคุมดว้ย
ไฟฟ้าสถิตย์



Electrostatic ink jet technology



Piezoelectric ink jet technology



เคร่ืองพมิพ์ชนิดหมึกฉีด
(Inkjet Printer)



เคร่ืองวาด (Plotter)

 เป็นเคร่ืองสร้างภาพในเชิงกราฟิก เช่น รูปการออกแบบ แผนผงั แผนท่ี และ
ชาร์ตต่างๆ

 รับสัญญาณจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใชค้วบคุมการเล่ือนปากกาไปบน
กระดาษ ซ่ึงสามารถเลือกสีหรือปากกาท่ีมีเส้นหนาหรือเส้นบางได้

แสดงภาพทั้ง 2 มิติและ 3 มิติได้



เคร่ืองวาด (Plotter)



ล าโพง  (Speaker)

เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับสร้างเสียงต่างๆ เช่น เสียง
เตือน เสียงพดู หรือเสียงดนตรี เป็นตน้



หน่วยความจ าหลกั (Main Memory Unit)



หน่วยความจ าหลกั (Main Memory Unit)

หน่วยความจ าแรม  (Ram : Random Access Memory)
หน่วยความจ ารอม (Rom : Read  Only  Memory)
หน่วยความจ าแคช (Cache)



หน่วยความจ าแรม  (Ram :Random Access Memory)

หน่วยความจ าแบบลบเลือนได้ (Volatile Memory) 
เม่ือปิดสวิตซ์ ขอ้มูลในหน่วยความจ า จะหายไปหมด
การวดัขนาดของหน่วยความจ าวดัดว้ยจ านวนตวั
อกัขระ หรือไบต์



ตวัอยา่ง : หน่วยความจ ามีขนาด 16 MB หมายถึง 
หน่วยความจ าบรรจุขอ้มูลไดป้ระมาณ 16 ลา้นอกัขระ

Ram ในปัจจุบนัมี 3 ประเภท คือ
SDRAM มี 168 ขา
DDR SDRAM มี 184 ขา
RDRAM มี 299 ขา

หน่วยความจ าแรม  (Ram :Random Access Memory)



การเลือกซ้ือ  ข้ึนอยูก่บั Main board ของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์วา่ออกแบบมาใชก้บั RAM ประเภทใด 
โดยทั้ง 3 ประเภทมีขนาดความจุ ไดแ้ก่ 128 MB, 256 
MB, 512 MB และ 4 GB เป็นตน้

หน่วยความจ าแรม  (Ram :Random Access Memory)



หน่วยความจ าแรม  (Ram :Random Access Memory)





เป็นหน่วยความจ าแบบไม่ลบเลือน (Nonvolatile Memory) 
เกิดจากการฝังซอฟตแ์วร์เขา้ในตวัชิปซ่ึงเป็นซอฟตแ์วร์ระบบ 
เรียกลกัษณะการเกบ็ซอฟตแ์วร์แบบน้ีวา่ เฟร์มแวร์ (Firmware )

หน่วยความจ ารอม (Rom :Read  Only  Memory)



 เป็นหน่วยความจ าความเร็วสูงมาก แต่มีขนาดเลก็
 เป็นหน่วยความจ าระหวา่งหน่วยความจ าหลกัและตวัประมวลผล 
หน่วยความจ าแคชเกบ็ค าสัง่ท่ีตวัประมวลผลเคยใชแ้ลว้ เม่ือเรียกใชค้  าสัง่ซ ้ า

จะไม่เสียเวลาคน้หาค าสัง่จากหน่วยความจ าแรม

หน่วยความจ าแคช (Cache)



หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง(Secondary Storage Unit)



หน่วยเกบ็ข้อมูลส ารอง(Secondary Storage Unit)

ถา้ตอ้งการเกบ็ขอ้มูลนั้นตลอดไป  ตอ้งเกบ็ขอ้มูลใน
หน่วยความจ าส ารอง (Secondary  Storage Unit) เช่น
 เคร่ืองขบัแผ่นดสิเกตต์ (Diskette Drive หรือ Floppy Disk 

Drive)
ฮาร์ดดสิก์ (Hard Disk)
 เคร่ืองขบัแผ่นซีดรีอม (CD-ROM Drive)
 เคร่ืองอ่านเทปแม่เหลก็ (Tape Drive)



เคร่ืองขบัแผน่ดิสเกตต์ (1/5)

(Diskette Drive หรือ Floppy Disk Drive)
 เป็นอุปกรณ์ส าหรับอ่านและเขียนขอ้มูลลงบนดิสก์
 มีหวัส าหรับอ่านและเขียน 
 เขียนขอ้มูล : สร้างจุดของสนามแม่เหลก็ลงบนดิสก ์
 อ่านขอ้มูล : หมุนแผน่ดิสก ์ไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการ อ่านดูขอ้มูลจากจุดเป็น

สนามแม่เหลก็



เคร่ืองขบัแผน่ดิสเกตต์ (2/5)

(Diskette Drive หรือ Floppy Disk Drive)
 เป็นแผน่กลมแบนเคลือบดว้ยวสัดุบางท่ีสามารถเกิดสนามแม่เหลก็ได ้
การใชแ้ผน่ฟลอปป้ีดิสกไ์ปนานๆ แผน่จะเส่ือม เน่ืองจากหวัอ่านหรือเขียน

ของเคร่ืองขบัดิสเกตตแ์ตะพื้นผวิของดิสก์
แผน่มี 3 ขนาดคือ 8 น้ิว, 51/4 น้ิว และ 31/2น้ิว



เคร่ืองขบัแผน่ดิสเกตต์ (3/5)

(Diskette Drive หรือ Floppy Disk Drive)
 ตวัขบัแผน่จะอ่านขอ้มูลตามแนวของเส้นรอบวง หรือ แทร็ก (Track) 
 แต่ละแทร็กแบ่งเป็นเซ็กเตอร์ (Sector)
 การอ่านขอ้มูลแต่ละคร้ังอ่านทีละเซ็กเตอร์เท่านั้น
 การสร้างเซ็กเตอร์ใชก้ารเจาะรู (Sensing Hole) เป็นตวัระบุต าแหน่งของเซกเตอร์



เคร่ืองขบัแผน่ดิสเกตต์ (4/5)

(Diskette Drive หรือ Floppy Disk Drive)
แบ่งเป็น 2 แบบคือ

 แบบฮาร์ดเซกเตอร์ (Hard-Sectored) มีการเจาะรูรอบจุดศูนยก์ลางดิสก ์ 
 แบบซอฟตเ์ซกเตอร์ (Soft-Sectored) มีการเจาะรูเพียงรูเดียว 

ความจุของดิสกข้ึ์นอยูก่บัดา้นของการใชง้าน
 ความหนาแน่นของการใชง้านเป็นแบบเท่าเดียว (Single Density) 
 ความหนาแน่นเป็นแบบ 2 เท่า  (Double Density) 



เคร่ืองขบัแผน่ดิสเกตต์ (5/5)

(Diskette Drive หรือ Floppy Disk Drive)



บานเล่ือนช่อง
อ่านเขียน

Diskettes
ช่อง writeช่องแสดงดิสกแ์บบ high density

ลูกศรบอกทิศ
ทางการสอด
แผน่ดิสก์



ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) (1/4)

เป็นจานแม่เหลก็แบบแขง็
สามารถบนัทึกขอ้มูลไดเ้ป็นจ านวนมาก 
การอ่านและการเขียนขอ้มูล หวัอ่านและเขียนไม่แตะ
พ้ืนผวิเหมือนแผน่ฟลอปป้ีดิส



ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) (2/4)

 ฮาร์ดดิสก ์ประกอบดว้ย
 ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยจานแม่เหลก็(Platters)สองแผน่หรือมากกวา่จดัเรียงอยูบ่นแกนเดียวกนั

เรียกวา่ Spindle
 หวัอ่าน และเขียน เช่ือมติดกนัคลา้ยหวี
 มอเตอร์
 ฝาครอบหรือกล่องโลหะ 



ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) (3/4)

ชนิดของฮาร์ดดิสมี การเช่ือมต่อ 5 แบบ คือ
ST-506/41L
ESDI (Enhanced Small Device interface)
SCSI(Small Computer System Interface)
IDE(Integrated Drive Electronics) 
SATA (Serial AT Attachment)



ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) (4/4)



ข้อควรพจิารณาการเลือกซ้ือ Hard Disk

 ขนาดความจุ 120-500 GB,1-4TB (1 GB = 1024 MB)
 อตัราการถ่ายโอนขอ้มูล หมายถึง การถ่ายโอนขอ้มูลระหวา่งฮาร์ดดิสกก์บัฮาร์ดแวร์

อ่ืนๆ แบ่งเป็น 2 แบบ
 -Ultra DMA 100(Ulra ATA 100) ความเร็ว 100 Mbps
 -Ultra DMA 133(Ulra ATA 133) ความเร็ว 133 Mbps
 - SATA 1 ความเร็ว 1.5Gbps
 - SATA 2 ความเร็ว 3 Gbps
 - SATA 3 ความเร็ว 6 Gbps

 ความเร็วของการหมุน เพ่ือท าการอ่านและเขียนขอ้มูล ปัจจุบนัฮาร์ดดิสกมี์ความเร็ว 
5400 RPM , 7200 RPM และ 10000 RPM (Rotations per Minute)



โซลิดสเตตไดรฟ์
โซลิดสเตตไดรฟ์ (องักฤษ: Solid state drive, SSD) หรอื เอสเอสดี คอื อุปกรณ์
จดัเกบ็ขอ้มลูชนิดหน่ึง ซึง่ใชช้ปิวงจรรวมทีป่ระกอบรวมเป็น หน่วยความจ า เพือ่จดัเกบ็
ขอ้มลูแบบถาวรเหมอืนฮารด์ดสิก์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C


เคร่ืองขบัแผน่ซีดีรอม (CD-ROM Drive) (1/3)

เป็นเคร่ืองขบัแผน่ CD-ROM  (Compact Disk Read Only 
Memory)  หรือหน่วยความจ าชนิดอ่านไดอ้ยา่งเดียว

แผน่ CD-ROM เป็นส่ือเกบ็ขอ้มูลท่ีมีความเร็วในการใชง้าน 
ค่อนขา้งสูง

การเกบ็ขอ้มูล 1 แผน่สามารถเกบ็ขอ้มูลได ้500 MB ถึง 1 GB



เคร่ืองขบัแผน่ซีดีรอม (CD-ROM Drive) (2/3)

การบนัทึกขอ้มูล 
 มีการสร้างรูดว้ยเลเซอร์ลงบนพื้นผวิท่ีตอ้งการเกบ็ค่าเป็น 1 
 ไม่มีการสร้างรูส าหรับส่วนท่ีตอ้งการเกบ็ค่า 0

การบนัทึกขอ้มูลท าไดเ้พียงคร้ังเดียว แต่มีการเรียกใชไ้ดห้ลายคร้ัง 
เรียกวา่ WORM  (Write Once Read Many)

การอ่านขอ้มูล ใชแ้สงเลเซอร์ท่ีมีก าลงัอ่อนในการกวาดพ้ืนผวิวา่
เป็นรูหรือไม่



“1”

“0”

𝜆𝑅𝑒𝑑−𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 = 630𝑛𝑚



Glass master disc



เคร่ืองขบัแผน่ซีดีรอม (CD-ROM Drive) (3/3)

ซีดีรอมไดร์ฟ สามารถเล่นแผน่ไดด้งัต่อไปน้ี
แผน่ซีดีรอม 
แผน่ Audio-CD
แผน่ Video-CD หรือ VCD 
แผน่ MP3 
แผน่ CD-Write 



LaserDisc (LD) ใชบ้นัทกึวดิทิศัน์ เป็นสือ่บนัทกึขอ้มลูดว้ย
แสงชนิดแรก เริม่ออกจ าหน่ายในปี คศ 1978 แต่ไมไ่ดร้บั
ความนิยม



แผ่นซีดรีอม
บรรจุโปรแกรมสารานุกรมหรือบทเรียนส าหรับการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 การเล่นคร้ังแรกผูใ้ชต้อ้งติดตั้งโปรแกรมก่อน 
 แต่คร้ังต่อไปผูใ้ชใ้ส่แผน่ซีดีรอม เขา้ไดร์ฟ และเล่นโปรแกรมได้

บรรจุซอฟตแ์วร์เพื่อใชติ้ดตั้งซอฟตแ์วร์ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนัการ
ติดตั้งซอฟตแ์วร์ เกือบทั้งหมดใชส่ื้อซีดีรอมแทน Floppy Disk



แผ่น Audio-CD

ส าหรับเล่นเพลง มีจ าหน่ายในทอ้งตลาดทัว่ไป 
แต่ละเพลงบรรจุดว้ยไฟลท่ี์มีส่วนขยายเป็นนามสกลุ Wav 
แผน่น้ีสามารถเล่นกบัเคร่ืองเล่นซีดี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองเสียงตาม

บา้น 
การเล่นกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตอ้งมี Sound Card และล าโพง



แผ่น Video-CD หรือ VCD

 เล่นภาพยนตเ์ร่ืองยาว   Concert หรือ Karaoke 
 ควรเล่นกบัเคร่ืองเล่น ซ่ึง Video-CD ส่งสัญญาณภาพเขา้เคร่ืองรับโทรทศัน์ทัว่ไป 
 แต่หากเล่นกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตอ้งมี Sound Card และ ล าโพง  และซอฟตแ์วร์ท่ี

อ่านแผน่ Video-CD ได้
 ตวัอยา่งซอฟตแ์วร์ : Windows Media Player ติดมากบัระบบปฏิบติัการ Windows 



แผ่น MP3

ใชเ้ทคโนโลยกีารบีบอดัขอ้มูลเสียง โดยตดัเสียงท่ีนอกเหนือพิสัย
การไดย้นิของมนุษย ์และเสียงท่ีอยูใ่นช่วงใดช่วงหน่ึงของเพลงถูก
กลบดว้ยเสียงอ่ืน 

MP3 File มีขนาดเลก็กวา่ Wav File ประมาณ 12 ถึง 14 เท่า ท าให้
บรรจุเพลงได ้130 เพลงหรือมากกวา่ 

เดิม : ฟังจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เท่านั้น โดยใชซ้อฟตแ์วร์
ปัจจุบนั : เคร่ืองเล่นแผน่ Video-CD หรือเคร่ืองเสียงในรถยนตบ์าง

รุ่น รวมความสามารถในการเล่น MP3 File



แผ่น CD-Write

 ลกัษณะภายนอกเหมือน CD-Rom Drive 
 แต่สามารถอ่านและบนัทึกขอ้มูลลงบนแผน่ซีดี
 แผน่ท่ีถูกบนัทึกเรียกวา่แผน่ CD-R(บนัทึกไดค้ร้ังเดียว), CD-RW (บนัทึกไดห้ลายคร้ัง ประมาณ 

1,000 คร้ัง)
 คุณสมบติัท่ีส าคญัคือ ความเร็ว 
 การระบุความเร็ว ดงัน้ี 20/10/40 คือบนัทึกแผน่ CD-R ความเร็วสูงสุด 20x, บนัทึกแผน่ CD-RW 

ความเร็วสูงสุด 10x และอ่านแผน่ทุกประเภทความเร็วสูงสุด 40x 





คุณสมบัตทิีส่ าคญัของ CD-ROM
ความเร็ว 
การพิจารณาความเร็ว ภายใตเ้ง่ือนไข 2 อยา่งคือ
ความเร็วท่ีระบุเป็นความเร็วสูงสุด ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มดา้น
ซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ท่ีเอ้ืออ านวยท่ีสุด ในระหวา่งการใชง้าน
อาจมีความเร็วไม่ถึงท่ีระบุ เช่นความเร็วสูงสุดของรถยนตท่ี์
ปรากฏบนมาตรวดัความเร็ว 240 กม.ต่อชัว่โมง ซ่ึงมีรถยนตน์อ้ย
คนัท่ีจะวิง่ไดค้วามเร็วเท่ากบัท่ีก าหนดไว้



คุณสมบัตทิีส่ าคญัของ CD-ROM
ความเร็ว 
การพิจารณาความเร็ว ภายใตเ้ง่ือนไข 2 อยา่งคือ
ความเร็วท่ีระบุเป็นความเร็วเฉพาะซอฟตแ์วร์ , 
สารานุกรม หรือบทเรียนเท่านั้น แต่ไม่มีผลต่อการเล่น 
Audio-CD และVideo-CD มีความเร็วแค่ 2x เท่านั้น



DVD
Blu-ray
HD-DVD



เคร่ืองอ่านเทปแม่เหลก็ (Tape Drive)

เป็นส่ือท่ีเกบ็ขอ้มูลท่ีมีราคาถูกและบรรจุขอ้มูลสูง 
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ

 เทปชนิดมว้น (Reel) 
 เทปคาร์ทริดจ(์Cartridge) 



เคร่ืองอ่านเทปแม่เหลก็ (Tape Drive)

 เทปคาร์ทริดจ(์Cartridge) ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมเพราะเกบ็ในกล่องพลาสติก เวลาใชเ้พียงเสียบตลบัเทปลง
ในไดรฟ์เท่านั้น 

 การบรรจุขอ้มูล โดยสร้างสนามแม่เหลก็ลงบนพื้นผวิของเน้ือเทป 
 ถา้จุดใดเป็นสนามแม่เหลก็เกบ็ค่าบิต 1 เป็นตน้

 การเกบ็ขอ้มูล : เกบ็ตามแนวขวางของสายเทปแบ่งเป็น แทร็ก มี 8 ถึง 9 แทร็ก ในแต่ละช่องเกบ็ขอ้มูล 
1 บิต ขอ้มูลตามแนวขวางของเทปเกบ็ขอ้มูลได ้1 ไบต์



เคร่ืองอ่านเทปแม่เหลก็ (Tape Drive)

ประกอบดว้ยหวัอ่านและหวัเขียน 
การอ่าน : หมุนเน้ือเทปผา่นหวัอ่าน เป็นจงัหวะ Start และ Stop

 อ่านดว้ยความเร็วระยะหน่ึงแลว้หยดุ แลว้หมุนต่อ แลว้กห็ยดุ 
 ท าเช่นน้ีไปเร่ือยๆ 

เน้ือเทปวา่ง เรียกวา่ ช่องวา่งระหวา่งเรคคอร์ด(Interrecord Gap)
เป็นจุดเร่ิมตน้การอ่านและหยดุ

ช่องวา่ง ท าใหเ้ปลืองเน้ือท่ี จึงบนัทึกเป็นทีละบลอ๊ก ซ่ึงแต่ละบลอ็ก
ประกอบไปดว้ยหลายเรคคอร์ด



หน่วยประมวลผลกลาง
(Central Processing Unit – CPU)



หน่วยประมวลผลกลาง 
(Central Processing Unit – CPU)

โปรเซสเซอร์ (Processor) 
ประกอบดว้ย 2 ส่วน 

 หน่วยค านวณและตรรกะ (Arithmetic and Logical Unit : ALU) 
 หน่วยควบคุม (Control Unit : CU) 



ส่วนประกอบของหน่วยประมวลผลกลาง

หน่วยควบคุม 
(Control Unit)

หน่วยค านวณและตรรกะ 
(Arithmetic and Logic Unit ; ALU)

หน่วยความจ า
(Memory)



หน่วยค านวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit 
: ALU)

เป็นเคร่ืองค านวณของคอมพิวเตอร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร 
ท าการเปรียบเทียบเชิงตรรกศาสตร์  ขอ้มูลท่ีใชใ้นรูปของ

เลขฐานสองเท่านั้น 
ขอ้มูลท่ีใชค้  านวณอยูใ่นหน่วยความจ ารีจิสเตอร์ (Register) ซ่ึงเป็น

หน่วยความจ าชัว่คราวของซีพียู



Intel 8088 Registers



หน่วยควบคุม (Control Unit : CU)

ควบคุมการท างานทั้งหมดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ประสานงานกบัอุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีรับ-ส่งขอ้มูล  
เป็นส่ือกลาง ระหวา่ง ALU และ หน่วยความจ าหลกั



หน่วยควบคุม (Control Unit : CU)

มีหนา้ท่ี ดงัน้ี
ตดัสินวา่ค าสัง่ใดควรน ามาประมวลผลในล าดบัถดัไป
เรียกค าสัง่เขา้มาท างาน
ส่งการควบคุมใหก้บัค าสัง่นั้น
ตดัสินวา่ค าสัง่นั้นตอ้งการขอ้มูลตวัไหน และขอ้มูลตอ้ง
เกบ็ต าแหน่งใด ผลลพัธ์ท่ีไดเ้กบ็ไวต้  าแหน่งใด





ส่วนประกอบของหน่วยประมวลผลกลาง

หน่วยควบคุม 
(Control Unit)

หน่วยค านวณและตรรกะ 
(Arithmetic and Logic Unit ; ALU)

หน่วยความจ า
(Memory)





Fetch-Execute Cycle



Components of computer



สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นทฤษฎทีีอ่ยูฉ่ากหลงัของการออกแบบ
คอมพวิเตอร์ โดยทัว่ไปหมายถงึ การออกแบบ
•โครงสรา้งของหน่วยประมวลผลกลาง (ซึง่กค็อื การออกแบบจ านวนเรจสิเตอรท์ีจ่ าเป็น
และหน้าทีท่ีจ่ าเป็นของ หน่วยควบคุมกบัหน่วยประมวลผลตวัเลข)

•ชุดของค าสัง่เครือ่ง และการอา้งหน่วยความจ า
•เทคนิคอืน่ๆ เช่น การประมวลผลแบบไปป์ไลน์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


CISC (Complex Instruction-Set Computing) คอืสถาปัตยกรรมของ
โปรเซสเซอร์ ทีใ่ชค้ าสัง่ซบัซอ้นทีม่คีวามยาวเปลีย่นไปตามชนิดของค าสัง่ มคี าสัง่ให้
ใชง้านมากมาย ท าใหเ้ขยีนโปรแกรมงา่ย และโปรแกรมมขีนาดเลก็ การท างานของ
ค าสัง่จะใช้ Microcode โดยคงความเขา้กนัไดก้บัโปรเซสเซอรร์ุ่นเก่า ท าใหไ้มต่อ้ง
เขยีนโปรแกรมใหม่

1 ตม้น ้า (98’c)

2 เทน ้าเดอืดใสแ่กว้ (เกอืบเตม็แกว้)

3 ใสก่าแฟ (ชอ้น)

4 ใสน่ ้าตาล (2 ชอ้น)

5 ใสน่ม (1 ชอ้น)

6 คนใหเ้ขา้กนั

โปรแกรมชงกาแฟ

1 ชงกาแฟ(98,1,2,1)

โปรแกรมชงกาแฟ ของ CPU แบบ CISC

Microcode



RISC (Reduced Instruction- Set Computing หรือชิปท่ีมีการลดทอนค าสัง่) คอื
โปรเซสเซอรท์ีม่ชีดุค าสัง่ทีม่รีปูแบบและขนาดทีแ่น่นอน สามารถประมวลผลไดภ้ายใน 1 

สญัญาณนาฬกิา การอา้งองิหน่วยความจ าจะใชค้ าสัง่ Load และ Store ทีส่ามารถอา้งองิ
หน่วยความจ าไดโ้ดยตรงเท่านัน้ ใชก้ารอา้งต าแหน่งแบบตรงๆ งา่ยโดยมรีปูแบบจ ากดัอยู่ 2 

แบบ คอื 1.แบบอา้งผา่น Register ( Register Indirect ) Register จะเกบ็คา่ต าแหน่งไว้ แลว้
ท าการอา้งต าแหน่งนัน้ๆผา่น Register 

2.ในแบบ Index จะเป็นการอา้งต าแหน่งจากคา่คงทีท่ีม่าในค าสัง่นัน้ๆเลย

1 ตม้น ้า (98’c)

2 เทน ้าเดอืดใสแ่กว้ (เกอืบเตม็แกว้)

3 ใสก่าแฟ (ชอ้น)

4 ใสน่ ้าตาล (2 ชอ้น)

5 ใสน่ม (1 ชอ้น)

6 คนใหเ้ขา้กนั

โปรแกรมชงกาแฟ ของ CPU RISC

1 ชงกาแฟ(98,1,2,1)

โปรแกรมชงกาแฟ ของ CPU แบบ CISC



CISC

RISC



Question 
& 

Answer
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